
Namen van  ondertekenende partijen

 
Motie “Energietransitie in harmonie met de omgeving” 
 

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 24 november 2021, besprekende het raadsvoorstel 
Beleidskader Zonneparken 2021-2025. 

 

Constaterende dat op basis van het beleidskader: 

- de gevolgen van de klimaatcrisis merkbaar zijn en een energietransitie noodzakelijk is en dat

de gemeente Groningen werkt aan een CO2-neutrale gemeente in 2035;

- energie besparen en opwekken van hernieuwbare bronnen van energie een belangrijke rol spelen in deze 
aanpak;

- naast zonnepanelen op daken het ook nodig is zonne-energie op te wekken met zonneparken;

- zonnepanelen op daken en parkeerterreinen daarbij de voorkeur hebben;

- er een opgave ligt van een potentie aan zonneparken van 500MWp;

- dit tot een potentieel ruimtebeslag in de gemeente Groningen kan leiden van 450 tot 700 hectare; 

- de gemeente zelf enkele grote zonneparken aanlegt op terreinen die daarvoor geschikt zijn en verder ruimte 

geeft aan kleinere lokale initiatieven;

- kleine, lokale zonneparken maximaal 10ha groot mogen zijn, maar meestal veel kleiner, passend bij de aard 
en schaal van de omgeving;

- de gemeente als vuistregel een afstand tussen de verschillende kleine zonneparken van 10 ha aanhoudt van 

minimaal 500 meter; 

- het beleidskader een looptijd heeft tot en met 2025 en er in die tijdsspanne maximaal ruimte is voor 
voorstellen omtrent 5 kleine zonneparken;

- het ontstaan van draagvlak essentieel is voor de energietransitie;

- er aandacht dient te zijn voor andere ontwikkelingen, zoals de natuur-inclusieve landbouw;

- lusten en lasten eerlijk en evenredig over de gemeente verdeeld dienen te worden.

Overwegende dat: 

- het plaatsen van zonnepanelen in het landschap om grote zorgvuldigheid vraagt, temeer daar er ook nog 

andere opgaven liggen, zoals een natuur-inclusieve landbouw;

- het hanteren van de 500 meter afstand tussen de kleine zonneparken ervoor zorgt dat rondom 
leefgemeenschappen soms tot meer dan 50 ha aan zonneparken zouden kunnen worden gerealiseerd;

- het landschappelijk karakter en de functie van leefgemeenschappen en hun leefomgeving hierdoor drastisch 

zouden veranderen; 

- een clustering van meerdere kleine zonneparken met een afstand van 500 meter ongewenst is om zo het 
indirect ontstaan van daadwerkelijk grote zonneparken te voorkomen;

- er ten minste tien gebieden door de gemeente Groningen zijn aangemerkt als voorkeurslocaties voor de 

aanleg van kleine zonneparken;

- het voor het draagvlak onder bewoners essentieel is dat lusten en lasten wat betreft het ruimtebeslag eerlijk 
en evenredig over de gemeente verdeeld worden. 

 Verzoekt het college: 

- voor de duur van de looptijd van het beleidskader (2021-2025) de vijf toegestane initiatieven eerlijk en 
evenredig over de gemeente te verdelen en de raad hier voor 1 januari 2022 een voorstel te doen toekomen; 

- indirecte clustering van kleine zonneparken te voorkomen door af te zien van het hanteren van de 500 meter 

afstandsregel en in de plaats daarvan met een bredere omgevingsvisie/ gebiedsvisie te komen waarin een 
voorstel wordt gedaan voor een situering van kleine zonneparken die het bestaande landschap en 

waardevolle natuur zo veel mogelijk in stand houdt; 

- hierover in het nieuwe beleidskader -na 2025- een voorstel te doen dat kan rekenen op voldoende 

maatschappelijk draagvlak. 

 En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 


